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Originalen findes i den Samling som paa Vicelaugmand

Bjorn Marcusie'ns Forlag, tinder Titel : Nockrcr margfro

•

der Sogn-Thatter Islendinga er trykt i Hoolum 1756 hos

Halldor Eriksen i ^to, og indeholder foruden denne

endnu 8 andre Sager. Denne findes S. 15 f#
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Harald Haarfager blev Enevolds-Ronge over hele

Norrig, Han var af udmærket Forstand og sær-

deles duelig i alle de Ovelser der somméde en Kon-

ge. Hans Hoffolk *) vare mange, og udvalgte

Mænd, bekiendte for Tapperhed og berømmelige

Bedrivter. Og ligesom Kongen attraaede at have

udsogte Folk i sit Følgeskab, saa bleve de også*

underholdt bedre end Andre; thi Kongen sparede

paa dem hverken Penge ,
eller sit Medhold

,
saa-

længe de ikke selv forspildte det.

ø %
* ’ r ' • •

Krigere , som vare daglig hos Kongen , og holdtes

af ham med Kost. og jevntig fik Foræringar afKlo-

der? Vstøbon og de/l- af ham.

a z
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Men paa den anden Side lede de meget ilde,

der satte sig op mod hans Magt eller giorde mod
hans Villiej nogle dreves af Landet, nogle dræb-

j g
4

i d drog Kongen al deres efterladte Efen*

dom under sig. Mange betydelige Mænd flyede

dengang fra Norrig, da de, som ogsaa vare af

fornem Herkomst, ikke kunde taale Kongens alt

for store Myndighed, og heller vilde forlade deres

Fædrenejorder, Frænder og Venner, end at lade

sig paalægge Aag af Kongen
, og underkastes hans

Egenraadigbed. De tyede til forskieliige Lande,

og Island fik i Hnralds Tid de fleste Indbyggere;

thi der sogte Mange hen , der ikke vilde lade sig

underkue af ham.

I Nor.rig levede dengang T/iorer
, Jarl *)

over en Provinds. Baade han og hans Kone vare

af anseelig Herkomst. De havde kun eet Barn,

en Datter som hedde 01tive r og alt i Barndommen

var særdeles artig, og saa smuk, at hun holdtes

for den deiligste Pige i hele Landet, hvorfor hun

almindelig kaldtes Olove Sodstranle
# Hendes Fader

*0 Statholder , Guvernor.
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lod opfore et Værelse *) til hende, som i alle

Dele var meget vel bygget. Væggene vare ud-

skaarne og indlagte med Guld , og ligesaa var Byg-

ningen udenpaa som pynteligst; der boede Jarlens

Datter med sine Piger, Jarlen lod komme de

Fruentimmer, som han spurgte vare dueligst, og

lod dem undervise hans Datter i alle de qvindelige

Færdigheder, dem fornemme Jomfruer burde at

have Ovelse udi; thi han vilde at hans Datter skul-

de overgaae Andre ligesaaledes i alle Fruentimmer-

Arbeider, som hun overgik dem i Skionhed,

Imidlertid voxte hun til
,
og nu meldte sig

mange betydelige Friere; men Jarlen var vanske-

lig, og der fandtes ikke den, han vilde give hen-

de til. Alle fik de med Hoflighed det S\'ar : at

han endnu ikke vilde gifte hende, og ingen blev

behandlet med Ringeagtelse, hverken i Ord eller

Adfærd, Saaledes gik det hen en Tidlang og Jar-

len var agtet og æret af Alle,

I hine Tider var hvert Værelfe et Httus for sig,

saa en Gaard bestod af en Samling Huse , bygge-

de i een eller to Rad-T ved Sid.*n af hjnanden,

omgiven af en fælles Indhegning af Gieide > Plan-

keværk, Tomraervæg eller dvll.
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Dengang havde en Mand ved Navn Ketil en-

deel af Rotnmerige *) under sin Bestyrelse* Han

var i stor Anseelse og meget velhavende* Hans

Kone hed Ingeborg og var af fornem Herkomst.

De havde to Sonner: Sigurd med Tilnavn; den

spage , og Gunlaug som kaldtes • den stolte* Ke-

til underviste sine Sonner i alle de Færdigheder

,

som i de Tider krævedes af en Mand ; thi Ketil selv

var særdeles vel ovet i sligt* De to Bfodie havde

en heel Deel velbetalte Opvartere, og at ride med

disse i Skoven paa Jagt var deres meste Idræt, og

raske vare de til alle deres Foretagender. Ketil

selv var en vældig Stridsmand, som i 24 Etiekam-

pe havde hvergang overvundet sine Modstandere*,

Han levede prægtig 5 og var meget yndet af Kong

Harald. Han var tillige til stor Understøttelse for

'sine Venner; thi aldrig tog han sig af nogenSag

at den jo vandtes, fordi, saasnart han tog til at

tale, Alle fyntes det var som han sagde; og hans

Veltalenhed var saa bekiendt, at intet Folkemode

var soa talrigt, han jo fik Lyd, naar han stod frem

for at tale.

Nu fivre og nedre Rommerige Fogd^rie i Kristia«

maArøt> Aggershuus Stift.
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Kongen bad engang Ketil til et Gilde, og vil-

de da give ham en Karakteer, sigende at han hav-

de vel Ret dertil baade i Betragtning af sin store

Anseelse ogaf andre Ting; men Ketil frabad sig

det og sagde han vilde heller være en simpel Mand,

den Alle tyede til om Hielp og Bistand ,
og være

alligevel i samme Anseelse, som de der havde Tit-

ler* Kongen og han bleve lige gode Venner alli-

£evel,

Ketil elskede sin Kone og sine Sonner saa

meget, at han ikke kunde gio’re noget der var

dem imod.

3 *

Det skeede at Kongen udskrev et Tog som

han vilde giore sonder paa, og dertil vilde han

have udvalgte Skibe og Folk. Ketil

[

tilbod ham

b .
ggs sine Sonner og et betydeligt Antal afMand-

skab; men selv blev Ketil biemine, thi han begynd-

te at blive til AarsP Da alting var istand seilede

Kongen sonder mod Landet og kom til Rogaland *).

Her var en Jarl ved Navn Erik

,

mægtig og afholdt

c /

*) Den sondre' Deel af Sonder-Bcrgenhmis Amt, Ba-

gens Stift.
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af Folket. Saasnart denne spurgte ' at Kongen var

ventendes dertil, lod lian anrette en stor Giestering

af det Bedste lian kunde overkomme, og indbod

da ved Kongens Ankomst ined liam lians hele Hof.
«

*
* i

folge. Under mangehaande Instrumenters Lyd

,

forte han Kongen ind i sin Halle *) op til Hoisæ-

det. Det var et herligt Gilde-, og onade Kongen

og hans Mænd vare som gladest. Der skienktes

de bedste Drikke og Giesterne bleve snart druk-

ne **). De to Brodre, Ketils Sonner hædredes

meget af Kongen , saa han endog bod dem sidde

ved hans Side. Man havde næsten aldrig seet Kon.

gen saa munter, som han var yed dette Gilde med

sine Mænd, som ogsaa med Jarlen, thi denne stod

idelig og opvartede Kongen ved Bordet; men saa

satte Kongen Ketils Sønnerne til at opvarte ved

hans Bord og bad Jarlen sidde hos sig: de giorde

som Kongen bod og det blev af Alle særdeles vel

optaget. Da der var taget fra Bordet, bad Jarlen

*) Spisesalen hos fornemme Folk. Ordet er ældgam-

melt nordisk.

Der sattes en Ære i, ntir ved et Giestebud Gie-

sterne bleve snart drukne; thi det var Tegn til,

*t der var stærkt 01 nok , hvilket igien bevidne-

de Husets Velstand.
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bringe ind endeel kostbare Ting, dem ban forære-

de Kongen *); som ham ogsaa gav smukke Foræ-

ringer til alle Kongens Mænd. Derefter lod: ban

indbære en Harpe
,
som var meget prægtig

;
thi

bveranden Streng var Guld j hveranden Solv. Det

var et kosteligt Instrument. Kongen tog til den-

ne Harpe og begyndte at slaae
,
og den havde saa

stærk og skion en Klang, at Alle undredes og syn-

tes aldrig at have bort Magen*
• f •

, #

Siden sagde Jarlen til Kongen: Jeg onskede,

Herre, I vilde gaae ud med mig for at more Jer.

Jeg vil vise Jer om i mine Eiendoimne , ude og

inde, mine Agre og Frugthaver. Kongen gik da

med ham, og saae paa det altsammen og syntes

meget godt om det. De kom ind i en Have, hvor

der vore mange Træer og deilige Blomster ogskion-

ne Frugter. Under disse Træer legede tre Dren-

geborn , alle smukke og velækldte; dog udmærke-

de een sig frem for de andre to. Han spilte Skak

med dem, saa de to vare mod ham allene og kun-

de dog ikke staae sig, bleve arrige og kastede Spil-

let omkuld. Hiin blev vred og slog dem under

•'
*) Almindelig Skik atVærten gav de betydelige blandt

sine Giester Foræringer.
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Oret hver* De rog i ham, men skiont de vare to

om een, saa gik det dog med Slagsmaalet som med

Spillet , han var deres Mester. Jarlen befalte dem

at holde op; de giorde saa og satte sig igien til at

spille. Kongen og hans Mænd saae paa Drenge-

nes Lceg og havde megen Moerskab deraf.

Da de gik ind igien og Kongen satte sig til-

bords, spurgte lian Jarlen ,
hvis disse Drenge vare,

thi han havde syntes meget godt om dem* Jarlen

fvarte; De ere mine Sonner*

Jt. Ere de af eet Kuld?

J*
Nei, Herre*

K* Hvad hedde de?

J* Sigmund og Helge hedde de to
, og den

tredie Thorgrim . Han er min Slegfredson, men

har en ypperlig Moder*

%

Ei længe derefter komme disse Drenge ind i

Hallen og Thorgrim gik bag de to andre; thi der

blev giort saadan Forskiel mellem dem, at Thor-

grim holdtes for ringere end de* Jarlen kaldte
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dem Frem for at forestille dem for Kongen* De

to nærmede sig da og bevidnede ham deres Ærbø-

dighed; men Thorgrim skiod dem hver til sin Si-

de, steg op paa Skammelen foran Bordet, giordc

sin Kompliment og vilde da træde tilbage og hen

til Brødrene, men Kongen tog smilende i ham,

drog ham til sig, lod ham sidde hos sig og spurg-

te hvo hans Moder var* Thorgrim sagde hun val-

en Sdster til Thorer Herser i Sogn. Kongen drog

en Guldring af sin Arm og forærte ham, og m
gik Thorgrim tilbage til sine Brodre*

4

Gildet stod imidlertid med al Pragt og Hæ-

derlighed, indtil Kongen vilde bort. Du har be-

værtet os, sagde Kongen da, saa overordentlig vel,

at Du skal udbede Dig noget hos mig* Meget

glad svarede Jarlen, at hvis Kongen vilde tage

hans Son Thorgrim til sig, saa ansaae han det for

mere end Penge eller Penges Værd; thi, blev han

ved, al den Velgierning I beviser ham, den. hol-

der jeg for mere, end om den bevistes mig selv*

Hos Eder duskede jeg ham at være; thi jeg elsker

ham fremfor mine andre Bdrn* Kongen sagde,

det skulde saa være, drog bort og tog Thorgrim

fned sig, som nu var meget omhyggelig til Kon-
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gins Opvartning, men fik ogsaa snart Misundelse

paa sig blandt Hofinenneskerne.

*1 •

4 *

Kongen var engang til Giestering hos en Her-

tu g, Sigurd af Navn, hvor det gik prægtig til i alle

Maader. Kongen beskikkede T/iorgrim til at skien-

ke den hele Dag for sig og sine Venner, hvilket

Hoffolkene ikke syntes om, og nieente , Kongen

gioide alt for meget af ham,

Sigurd havde en Fætter, som hed Grim og

var en meget hovmodig Mand, saa han foragtede

de fleste Andre. Ved dette Gilde sad han ligeov.er

for Kongen , altsaa paa det næstfornemste Sted.

Som Thorgrim gik og skienkede, og bragte et

stort Drikkekar til Grim, snublede bon, og spildte

noget paa Grims Klæder. Denne sprang forbistret

op med slemme Ord, og sagde, man kunde godt

see at den Horeunge var mere vant at vogte Sviin

og give dem Spol end at opvarte fornemme Folk,.

Thorgrim forbitret over disse Ord, drog sin Sa-

bel og stak ham ihiel og trak saa Legemet frem

under Bordet. Sigurd blev forfærdelig opbragt

over dette og befalede sine Folk at staae op og g ri-
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be Thorgrim . Da sagde| Kongen : ”Lad dét være,

•'Sigurd-, Grim var selv skyld i sin Ddd ved de

^fornærmelige Ord han talte, enddog vil jeg svare

Dig fald Mandebod for Drabet efter mit Godtbe-

•’findcnde
,
om Du vil lade det beroe derved: da

bliver intet Skaar i vort Venskab.’’ Det fik at

være som Kongen vilde, og han gav Sigurd pna

Stedet saa meget i Drabshoder, at han var fornoier.

Der hendtes intet mærkeligt mere og Kongen

drog hiem, da Gildet var endt.

Derefter indbod Kongen mange fornemme

Folk tilsig; allerførst Jarlen Thorér og Ketil fra

Rommerige, som da nylig havde mistet sin Kone

Ingeborg i Barselseng med en Datter som blev op-

kaldet efter Moderen. En stor Deel af alle Stæn-

der bleve desuden budet til Kongens Gilde, da han

havde Raad nok dertil.

Giesterne komme til bestemte Dag og med

Thorer Jarl hans Datter Ottive Sodstraale
. Plad-

serne bleve anviiste og stærk Drik indbaaret. Thor

•

grim vartede op, og Folk lagde meget Mærke til

lians Raskhed og skionne Væsen, som ogsaa til

hans stadselige Klæder, thi Kongen holdt ham hæ-

derlig, Endee] syntes han blev giort for meget
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af og bleve hans Uvenner s mange holdt dog og-

saa af ham fordi han var saadan ypperlig ung Mand

og de gave ham det Tilnavn at de kaldte ham

Thorgrim den prude

^

Saasnart Thor*rim saae Olove blev han hoili-O

gen forelsket i hende, og det samme skeede ogsaa

Olove ,
uden at dog nogen mærkede det* Saasnart

der var Leilighed spurgte han hende hvad Svar

han kunde haabe, om han begierte hende til Ko-

ne? Hun sagde, ikke at vilde sætte sig derimod hvis

hendes Fader gav sit Samtykke. Da Giestebaddet

var tilende begierte han hende virkelig af Faderen,

men fik ingen Besked dengang. Nu drog hver

til sit Hietn og noget derefter bad Thorgrim Kon-

gen om Forlov, at reise hen og besoge Jarlen

Thorer i hvilket blev ham tilladt* Han blev godt

modtaget af Jarlen, men da han begyndte igicn

om sit Frierie og forlangte et bestemt Svar, gav

Jarlen ham ligefrem Afslag* Thorgrim blev der

tre Dage og han og Olove kom meget got tiLette

med hinanden* De Fleste mene at de dengang

have lovet hinanden ubrodelig Troskab.

.

Thorgrim drog nu forst til Kongen igicn og

<Ja paa Kaperie, thi nu var han i den bedste Yng-
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lingsalder. Hele Sommeren laae han ude og hold-

tes for den kiekkeste Mand allevegne hvor det gialdt

om at vise Manddom. Han vandt ogsaa baade

Gods og Ære paa dette Tog.

Det skede dernæst at Ketil fra Rommerige red

med et Folgeskab of 30 Personer til Thorer Jarl

hvor Kong Harald var tilgiest. Ketil anbragte

her sit Ord og begierte Jarlens Datter Olove til

ICone ,
og ved Kongens Understøttelse blev hun

ham trolovet. Ikke gav hun sit Minde dertil, og

det saae enhver at hun slet ikke S)7ntes cm dette

Givtermaal. Da Faderen gav sit Lovte sang hun

denne Strophe:

Rigmands Ord, naar han er glad

Hores heller end et Qvad,

Men det Haan^slag jeg nu hffrer

Mig den stdrste Sorg paaforer.

Ingen Mand saa* vakker er

At han mig kan blive kier;
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Eden' jeg ti bryde kan,

Som jeg svor en Hædersmand *).

Enhver kunde begribe at hun holdt mere af

Thorgrim end af Ketil ,
men derved var nu intet

at giore* Brylluppet blev berammet at skulle

staae ved Vinterens Begyndelse idej* hiemme.til

Jarlens* Ud paa Efteraaret kom TAorgrim fra sit

Kapertog og spurgte at Olove yar forlovet* Han

begav sig da til Kongen, og bad at denne vilde

understotte ham til at faae hende, om^ejet end-

*) At lier er me^et fri Oversættelse, forstaaer sig

selv. Den ordrette Oversættelse var (for mig i

i det mindste) umiielig at versificere. TI en Prø-

ve , hvorledes den omtrent lyder ubunden , sætter

jeg den herhid, som jeg dog ikke gitir mere ved

de folgende: ‘"Jeg veed at Guldrings-Giemmeren

”glad qvæder bedre end andre. Den Hoglands
5,Lyd vil skade mig i Verden. Ingen Ringes Be-

svarer er saa hvid , at jeg skulde see til (ham).

5,En Anden svor jeg en Eed. Jeg elsker en vel-

,’baaren Mand.” — Guldrings Gipmntr , og Rin-

ges Bevarer siger saa meget som; Mand, — Hog-

landet tr Haanden.
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slciont blev Imod Jarlens eller Ketils Villie, Kon*

gen afslog ham al Bistand fra sin Side, sigende at

Ketil var hans Ven , og at han ikke vilde raadeham

at give sig i Kast med Ketil , thi det var den dra-

beligste Stridsmand. Jeg vil, blev Kongen ved,

frie for Dig til hans Datter Ingeborg, saa der kan

blive gedt Venskab imellem jer. Det vil jeg ikke,

sagde Thorgrim ,
men holde mit Ord og min Af-

tale med hende. Hende vil jeg have eller ingen

,

og vil I ikke være mig behielpeiig, saa bliver jeg

ikke længere I. Eders Tieneste, Han kunde giore

hvad han vilde, svarte Kongen, bvorpaa Thorgrm

tog sin Af&keed og fik af Kongen en Guldarmring

der vog en Mark,

Nu gik Thorgrim til hans Folk, Dette var

tre Dage for Brylluppet skulde stane. Han seile-

de bort, landede og gik allene til Thorer Jarls

Gaard, hvor han kom, just ved den Tid, da Fruen-

timmerne fortes ind i Giestesalen. Hele Værelset

var tapetseret, og alle Bænke fulde af Giester, Ke-

til siddende paa det fornemste Sted, Thorgrim

gik ind og stod midt paa Gulvet, og da der vare

saa mange Lys inde, at intet morkt Sted var i Sa*

len, saa kiendte alle Tilstedeværende ham, og li-

Scand, Museum . b
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det velkommen var ban for Mange. Han tog tii

Orde, og sagde: Har Du Ketil fæstet Olove?

Ketil. Ja jeg har.

Thorgr. Var det med hendes Samtykke?

Ketil. Jeg troede Thorer Jarl madede for sin

Datter, og at han efter Loven var berettiget at

giv te sin Datter.

Thorgr. Da siger jeg Dig, at Olove har lo#

vet mig med Ed
,
aldrig at ægte nogen uden mig

,

og lad hende nu selv sige om det er ikke saa.

Olove. Jeg kan ikke nægte det.

Thorgr. Da skulde jeg troe
, Pigen er min.

Ketil. Hende skal Du aldrig faae. Jeg har

havt at bestille med Folk der havde mere at betyde

and Du, og endda holdt paa det jeg havde.

Thorgr. Jeg kan troe, Du stoler paa Kon*

gens Medhold. Thi udæsker jeg Dig til en Enekamp

ag lad saa den faae Pigen, der vinder Seier.
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Ketil. Jeg vil ikke give Slip "paa den For-

deel, at jeg har flere Folk hos mig end Du,
\ \ *

Ligesom de havde talt dette, skede det, at

alle Lysene i Salen slukkedes, og da blev stor

Tummel og Forvirring i Mørket, Da Lys kom

ind var Bruden og Thorgrim borte, og det var be-

gribeligt at Thorgrim havde voldt dette, Saaledes

var det og. Han havde taget hende da Lysene

sluktes og baaret hende til sit Skib. Hans Folk

havde efter hans Befaling giort alting istand, saa

de vare seiJbare da han kom, Seilene hidsedes

strax og Vinden blæste fra Land. Dette var i den

Tid da Mange sogte til Island. Thorgrim indsaae

nok, at han efter dette Stykke ikke kunde begaae

sig i Norrig, thi stod hans Hu til Island, De

stak da i Soen og med foielig Vind nnaede de til

Snepfjeldsnæs og lobe ind i Hraunshavn.

Kongen saavelsom Ketil og Jarlen spurgte at

Thorgrim var draget til Island, og Ketil syntes

ham var overgaaet en stor Skam, Bruden havde

han mistet og kun liden Rimelighed saae han at

kunne nogensinde hevne dette Efter hans Til-

skyndelse ddmte Kongen ;• Th orgri

m

Landflygtig,

k a

%
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saa ban ikke torde komme mere til noget Sted i

hele Norrig.

6 *

Paa Sneefjeldsna?s staaer ved Holmkelsaae en

Gaard, hedder pan Fossen , hvorder boedeenMand

Ved Navn Holmkell

,

givt med Tnorfjdrg Einars-

datter fra Laugarbrekke. De havde to Sonneryd-

kcl og Einar. Af Holmkells Fetter Jugjald kiobte
%

TAorgrim Prude Gaarden IngjaldsAool og blev snart

en vigtig Mand og agtet for sin Forstand* Mel-

lem ham og Holmkell var stort Venskab.

TAorgrim holdt nu ordentlig sit Bryllup med

Olove og den forste Vinter de boede paa Ingjalds.

hool fddte hun et Drengebarn
, som ved Vandets

Paagydelse *) gaves det Navn Iroste. Aaret ef-

Længe for Kristendommens Indførelse var det alt

•Skik i- Norden-, at Vand blev ost paa nvefødee

Born , og da Navn givet dem. Dehne Skik var

en betydelig Seremonie ; thi saalænge Vand ikke var

ost paa Borncne kunde de upaaanket dræbes af

Forældrene} men efter Vandets Paagydelse var det

strafværdigt Mord at henlægge eller paa anden

Maade omkomme sine Born.
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ter fik hun endnu en Son
,
som blev kaldet Vig-

, 14
lund , og var alt i den tidligste Alder baade vittig

og smuk, Sommeren derefter fodte Thorbjorg

paa Fosse en Pige som Hk det Navn Ketelride, Hun

og Viglund vare da i een Alder
,
og Troste et Aar

ældre. Det sagde alle uden Undtagelse, at der i

Egnen var ingen Pige og ingen Dreng saa smuk

og i alting saa udmærket som Ketelride og Vig-

lund. *Da denne var io og Trtiste ir Aar gamle,

havde deromkring ingen fuldvoxne Mennesker saa-

danne Kræfter som de. Viglund var den stærke-

ste og ligesaa var han ypperst i alle Ovelser; thi

Thorgrim forsointe ikke at ove dem i alle nyttige

og behagelige Færdigheder, T/iorbjorg vilde ikke

lære sin Datter nogen Ting, hvilket Holmkell syn-

tes meget ilde om, og derfor red med Ketelride til

IngjnldsAool
,
hvor han blev meget vel modtaget,

da der var det n6’ie Venskab mellem ham og Thor-

grim. Her vilde han sætte Datteren i Kost , at

Olove skulde lære hende Fruentimmerarbeider

,

hvori Olove overgik alle paa hele Island. Med

Fornoielse modtoges Ketelride af Olove og elskedes

snart af hende hfliligen. Oloves Datter Helge var

to Aar yngre end Ketelride og disse to Piger lege-

de jevnlig ined de to Drenge, hvorved det gierne

traf saaledes, at Ketelride og Viglund i hver Leg
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Kom sammen, hvorover Mange sagde, at de t®

passede godt sammen, for mange Aarsagers skyld*.

Ogsaa, naar dc vare i Leg, passede de for det me-

ate intet, men kun saae paa hinanden.

Engang sagde Viglund til Ketdridc om hun

vilde love ham sin Kierlighed
;

hvortil hun svare-

de; Meget er iveien for det. Forst, at skitfntDu

nu kan være saaledes tilsinds, saa pleie I Mandfolk

dog at være meget vægelsindede i saadant; der-

næst anstaaer det mig ikke at forgribe min Fader

i hans Beslutninger, og endelig kan jeg ikke som

jeg vil. Jeg veed vist at min Moder vil være me-

get imod det, thi hun holder ikke af mig. Dog

kiender jeg ingen jeg vilde have heller end Dig >

om jeg mnatte raadc Men jeg aner der vil kom-

me store Gienvordigheder imellem, ihvad der bli-

ver af omsider. Tidt forte Viglund det paa Bane

Sgien , men fik altid det samme Svar. Dog troe

de Fleste at de omsider have forlovet sig med hin-

anden under edelig Forpligtelse.

7*

Imidlertid begyndte Ketelrides Brodre, Johd

og Einar at gidre megen Fortred omkring i Nabo-

laget, hvori de fulgte deres Moders Fodspor; men
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FadereftsHolmkell var det meget imod, skiont lian

ikke kuncle giore stort ved det. Deres Opførsel

tildrog dem naturligviis mange Uvenner.

Engang sagde Einar til sin Moder * jeg kan

ikke lide at Thorgrim staser i saa megen Anseelse

her i Egnen. Jeg vil lægge an pat at forfure hans

Kone Olave , da enten falder hans Anseelse eller

han tragter at hevne sig, og saa er det ikke afgiort

om han bestaaer sig mod os. Moderen sagde, det

var vel betænkt og ret efter hendes Sind. Da

Thorgrim en Dag var redet hiemmefra i et Æren-

de, rede baade Einar 0% Jakul til IngialdsAooL 0-

love havde befalet en Pige at lukke Porten i Laas

hver Morgen saasnart Karlene vare gaaet ud pat

Marken. Pigen giorde nu ogsaa saa!edes i Dag,

og saae de to Brodre fra Fosse at komme tilridende.

Hun gik ind i Sovekammeret og sagde det til Ola -

ve, som stod strax op, klædte sig paa og gik ini

i sin Dagligstue. Her gav hun een af sine Piger

sin Kaabe paa, lod hende sætte sig paa den brede

Bænk og sagde: Lad Dig ikke mærke med noget

nnar Einar anseer Dig for mig
, jeg skal nok passe

det , at Dig ikke vederfares noget usfimmeligt. En

anden Pige sendte hun til Porten
;

thi ingen Mand-

folk vare i Huset. Da Einar horte Olove var i.
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Dagligstuen, gik hnn derind tilligemed Jokul og

begge troede det var Konen der sad ppff Bænken.

De satte sig lios og Einar gav sig i Tale med hen-

de. I det samme kom en Mand ind i blaae Kiole

med en blank og skarp Sabel i Haanden, Bister

saae han ud, men hnn var ikke lioi af Vext, De

spurgte hvad han hedde og han kaldte sig Bang*

$jor< De kiendteham ci , men dog bleve de ban-

ge for ham. Han sagde: Der bor gaaes ud at

modtage Huusbonden T/iorgrim
;

thi nu kommer

ban ridende. De to Broche sprang op og gik ud

og saae at han kom ridende med en stor Flok.

De kastede sig da paa deres Heste og joge afsted

og hjem. Men den Kommende var Faarehyrden

der trak hiem med Kreaturerne og den blanklædte

Mand var Olove selv. Da Fosseboerne spurgte det-

te, fyntes de dein var gaaet en storSkam over, og

deres Had til Thorgrim* tog meget til. Da Thor-

grim kom hiem forral te Olove ham den hele Begi-

venhed
; men han sagde; Vi ville ei giore noget

deraf, for min Ven Holmkells skyld; især da Einar

intet fik udrettet,
I

De to Brodre eiede en graa Hingst som var

meget ustyrlig og farlig i Kampen, da han o'de-

lagde alle de Heste, der kæmpedes med ham; tbi
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hans Fortænder vare saa store, at de ei lignede

Hestetænder. Viglund eiede ogsaa en' vrinsk Hest,

hvidguu! af Farve og overmaade deilig, og lian

satte stor Piiis paa den. En Dag rede Jokul og
f

Einar til lngjaldshool , og fandt Faderen med beg-

ge Sonnerne uden for Gaarden, Jokul spurgte

Vigluml om han vilde forære dem sin hvidgule

Hest. Og da denne sagde nei, sagde Jokul

\

Det

var ikke paa Høvdings Viis, hvortil Vighind svare-

de, han havde ikke heller lagt an derpaa, Da vil

Du dog, sagde Jokul, nok lade Din Hest kæmpe

med vores?

Vigh Det kan jeg nok giore*

Jokul. Da er det mig kierere , end om Du

havde forært mig den.

Vig}, Det bliver som det kan«

De aftalte nu naar Hestekampen skulde staae,

©g Fosseboerne rede hiem. Man indfandt sig til
• *

bestemte Tid
,
og Biodrenes Hest fbrtes frem og

tpg bister afsted. Da Viglunds Hest kom i Kred-

sen lob han rundt omkring den anden
,
og paa

eengang slog bag op med begge Been i Snuden
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paa Jokuls Hingst, saa ban slog alle Fortanderne
. i • v

ud, og bed ham derpaa i Slagsiden saaledes at han

faldt dtid til Jorden. Da Fosseboerne saae dette,

sprang de til deres Vaaben ,
og ligesoa giord é' de

fra Ingjaldshool , saa Thorgrim og Holmkell kun

ined Nod og neppe fik dein skilt ad. Enddog

faldt een Mand paa Viglunds Side og to paa Jokuls}

og dermed drog hver til sit Hiem.

Dette giorde intet Skaar i Holmkells og Thor-

grims Venskab. Holmkell spurgte ogsaa at KeteU

ride og Viglund holdt af hinanden, og satte sig

paa ingen Maade derimod , men lians Kone Thor-

hjorg syntes meget ilde derom*

• w rj*

, .
'*1

Saaledes stod lien en Tid* Alle vare eenstem-

mige i det, at blandt alle dem der vare dengang

al Island over, var ingen saa elskværdige som Ke*

tclride og Viglund , baade for deres Kundskaber og

Færdigheder, og for deres behagelige Væsen.

8 -

En klar og smuk Nat gik Brodrene Jtikul og

Einar fra Fosse og til den Mark hvor Thorgrims

og hans Sonners Heste græssede. Der var da og-

saa Viglunds hvidgule. De vilde drive Hopperne
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/bort og ud i Laugefjord; men de kom ingen Vei

dermed, tbi Hingsten forsvarede dem saa vel. De

bleve arrige derover og ongrebe nu Hingsten selv

med deres Vaabén, men ban forsvarede sig saa

kiek med Tænderne og Fodderne, at det varede

længe inden de fik rijget udrettet. Omsider traf

de barn dog med Spydene og fik ham dræbt. Men

nu torde de ikke drife Hopperne bort, da det der-

ved kunde robes at de vare Gierningsmændene,

hvilket de vilde forekomme. De slæbte da den

dode Hest hen til en Klint og styrtede ham derned,

soa det skulde troes han var falden ned og slnaet

sig fordærvet. Derefter droge de liiein og lodesig

ikke formærke med nogen Ting.

Kort derefter gik de til den Mark, hvor Thor.

grim havde sit Qvæg gaaende. Der vare 50 Hel-

veder og deriblandt et Par Stude ,
som Thorgrim

holdt meget af. De vare bruundragne og havde

Horn saa hvide som Been. Jtikul og Einar slog

Tog om disse deilige Stude, trak med dem hiem

til Fosse
> slagtede dem og hængte dem i et ^Ud.

fcnus. Alt dette fik de bestilt om Natten og ft?r

x nogen i Huset kom op
, men deres Moder vidste

Besked om alt.
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Da Viglund og Troste en Dag kom til deres

Stutteri savnedej de Hingsten , sogte den al Dalen

over, og fandt den omsider dod ved Foden af en

bradt Klippe. De sane m<mge og store Saar paa

Hesten og at den var stukk^r
til do’Je med Spyd*

De holdte sig overtydet om Jit ingen uden Fosse-

boerne kunde have giort der.^ hvorfor de ved Hjem-

komsten sagde til Faderen hvorledes de havde fun-

det Hesten, og hvem de holdte for Gierningsmæn-

dene. Thorgrim sagde, deskulde lade det blive

derved. De havde jo vel for mistet en Hest; og,

blev ban ved, I vil faae nok at bestille, om det

gaoer som jeg tænker, om I endskiont lade dette

beroe. De lode da den Sag falde. Snart derefter

meldtes Thorgrim at de to deilige Stude han holdt

saa meget af, vare borte
;
og at man formodede

de vare stiaalne. Han svarte, at det jo kunde væ-

re rimeligt der laae Rovere ude i de ubeboede Eg-

ne, og voldte sligt. Han talte ikke meget derom,

lod ikke heller lede om dem. Folk syntes dog det

var et betydeligt Tab , og det blev meget omtalt.

Thorhjdrg paa Fosse odslede meget med Kio-
% %

det af de stiaalne Stude; men Holmkcll , da ban

kom under Veir med, at Thorgritns skidnne Stude

vare kommet til hans Gaard , tog sin Hest og red
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til hgjaldshool og sagde til Thorgrim , at lians Stu-

de vare bortragne af Jokul og Einar, men, blev

lian ved, jeg vil betale Dig dem , efter hvad Du
selv begierer, kun Du ikke sigter mine Sonner

for det offentlig. Dermed var Thorgrim fornoiet,

©g tog Betaling for Sildene, sna han kunde være

holden ved det, og hin og Holmhll bleve derfor
%

lige gode
t
Venner,

9 .

I Hraunskard boede en Kone, som hedde

Kjahor. Hun var en stor Troldkvinde, og der-

for forhadt af Alle; kun Thorhjorg paa Fosse var

hendes meget gode Ven. Jokui og Einar gave

denne Kjahor Penge, at hun skulde omkomme
Viglund og Troste formedelst Trældom

, som hun
bedst saae Ledighed til at kunne blive deres For-

dærv. De bare nemlig stort Had til de to Thor-

grimssonner; hvortil en Hovedaarsag var den Kier-

lighed Viglund og Ketelride havde for hinanden,

hvilken de og deres Moder Thovbjorgsogle at hin-

dre paa alle m.ielige Maader, som herefter vil vise

sig. Men hine elskedes kun des varmere med Ion.

lig Kierlighed og hierreskiult Elskov som boede i

deres Barm fra Barndom af. Deres Kierligheds

Rodder og. Elskovens Fremvext udryddedes aldrig

4
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af deres Hierter, sk iont deres egne Paartfrende vil-

de formene dem det og lægge dem store Hindrin-

ger i Veien. Thi de holdt saa inderlig af hinan-

den i alle deres* Livsdage , et en blussende Attroaes

Lue var i deres Hierter, $aV de ikke kunde afsee

hinanden, fra det 'tørste delandres og saaledes de-

res hele Liv igiennem
,
om de ellers kunde giort

som deres Hu stod til*

Blandt Thorgrims Folk var en Mand sotn

kaldtes Vove-Bjorti. Tilnavnet havde han faaet
v

fordi han aldrig syntes Soen saa slem at han jo

roede ud , og pleiede han at sige, at han ikke

brod sig om Vandvovernes smaae Narrerier. Han

havde Tkorgrirns Baade under Opsigt. Til det

meget Fiskeri som dengang faldt under Nasset

roede han aldrig uden selvtredie endog han havde

en -stor Tiæring, Oin Efceraaret bleve begge Roer-

karle syge ved Kjalv'ors Troldom, og alle de an-

dreFolk til Tkorgrirns vare ved Hoebiergningen*

Jjjorn vilde ud at fiske og bad da Troste og Vig*

lund at fdige med, da hans to Mand ikke kunde.

De giorde som han bad, thi de holdt rneget af

ham ,
ligesom han af dem. Alt dette vidste KjaU

vor. Hun gik da op oven paa sit Huus og svin-

gede sin Skindsæk ad Oster, Flux forandrede *
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Veiret sig. Da Bjorn og de to Brodre kom paa
0

Fiskemedet var der Mængde af Fisk, men de saae

Skyerne trække op i Osten og Nordost og Himlen

blev mork. Da sagde Viglund , det bliver nok

raadeligst at vi holde til Landet, thi dette Virir

synes jeg spaaer kun ilde. Bjorn svarte: Ikke for-

end vort Fartdi. har sin Ladning* Gior som Du

vil, sagde Viglund. Den morke Sky drog snart

op og dermed fulgte baade Sneefog og Blæst, og

Havet blev saa uroligt, at det gik med hdie Bdl-

gcr og stod i eet Skum. Nu vilde Bjorn i Land.

Viglund sagde, det havde været bedre for, men

dog vilde han ikke fraraade nu. De gave sig nu

til at roe. Bjorn og Troste trak Aarerne og Vig*

lund til Roers. Men de kom ikke afsted , og dre-

ve Sydost efter ud i Havet
,
og Baadtn trak meget

Vand. Nu bad Vighind BjSrn at ose Vandet ud

og Iroste at styre, og ban nllene tog til Aarerne

og roede saa mægtig, at cle kom i Land ved Du

-

gurdaae . Der boede dengang Thorkild Nefia (som

kom til Island med Éaard Sncfields-Ae') og var me-

get gammel. Han tog venlig imod dem og pleie-

dejdem paa det bedste.

Da Ketelride spurgte at de vare drevne ud i

Havet, besvimede hun, og da hun kom til sig

selv, sang hun denne Stropha ;
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Aldrig- jeg ugrædénde

Skal, fra nu af, Havet sec

;

Da det i sit kolde Skiod

Voldte mine Venners Docf*

Hvor jeg hader Dig, o Hav*

Og Din gridske Bolgegrav*

Sorrigfuld jeg lever nu*

Mine Venner henrev Du
' *

*

Den folgende Dag toge de to tørodre hiem

og stor Glæde blev der, da de saaes igiei^Ketelride

og Viglund,

i o.

Ketil paa Rointnerige kunde ikke glemme det

Puds T/iorgvhn Prude havde spillet ham
; men han

var nu meget gammel
, og saae ingen Udvei at faae

/ • •

Hevn over denne* Hans* Sønner Gunlnug og SU

gtird vare kiekke Mænd og hans Datter Ingeborg

udmærkede sig ved Deilighed og alle andre ypper-

lige Egenskaber*

Der var en Mand, hed Hangen, fra Vigen,

lig og stolt; han kom til Ketil og begVerede hans

Datter til ægte. Den Gamle svarte: Jeg vil give

Dig min Datter paa de Vdkaar, at Du forst tager
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t;I Island og slaaer Thorgrim Prude ihiel og bringer

mig hans Hoved. Hangen sagde, det varen smal

Sag4 De bleve da enige derom, Haagen tog sam-

me Sommer til Island og landede ved Fjardar-Os.

De to Brodre fro Fosse kom til Skibet, fik

venlig Modtagelse af Haagen
, og bleve af ham ud-

spurgte om T/iorgrm Prude. De sagde, han boe-

de poa hjgjnldshool og var i storste Anseelse, men

ingensteds vor saa godt at være, som hiemme hos

dem poa Fosse. Vi have en Soster, lagde de til,

saa deilig og artig, at der ikke findes hendes Lige.

Tag tiltakke med os i Vinter, og da skulle vi ma-

ge det saaledes at Du faaer hende, alt som Du
helst vil enten til Kone eller til Frille. Haagen

syntes saare godt om dette og S8gde han vilde

komme
; aabenbarededein tillige, hvad hans egent-

lige Ærende var til Island, hvilket var dem me-

get tilmaade, og de forenedes om det altsammen

med Haandtag.
%

Hangen kom nu til Fosse ganske imod Holm -

% *
’c* • ^ % é + •

kells Villie; men da Sonnerne havde Moderen paa

deres Side, saa kunde han ikke hindre det. Haa-

i
^

geu blev snart meget gode Venner med Thorbjtirg,

thi han forærte hende mange kostbare Ting, En-
Scand. [Museum . c
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$ang sagde lian til hende og Sønnerne; Hvor er

da den deilige Pige
,
som Jokul har talt til mig

om; jeg onskede dog at see hende, da hun er

blevet roest saa meget for mig* Og da han hor te

hun var paa Tngjalds/iool bad han dem , lade hende

hente, og, blev han ved, jeg haaber, at Du og

Dine Sonner for vort Venskabs skyld , mage det

saa at jeg faaer hende* Det varede ei længe for
\

Thorbjorg sagde til sin Mand: Jeg vil at Ketelride

kommer herhid og er hos mig* Jeg troer, svare-

de han, det er bedst, hun bliver hvor hun er*

Der skal intet blive af, sagde T/iorbj8rg t for vil

jeg selv toge hen og afhente hende, end hun skal

længere blive der, og komme snaledes for Orde

med Viglund* HolmheU saae nok, at hun vist lod

hende hente, thi vilde han heller drage selv efter

hende*

Han red nu til Ingjaldshool og blev venskabe«

lig modtoget. Da Viglund spurgte hans Ankomst,

gik han ud til Ketelride og sagde: Din Fader er

kommet, og jeg aner, at han vil tage Dig hiem

med sig, og hvo t6*r sætte sig derimod* Komihu

vor lonlige Aftale; thi det veed jeg vist, aldrig

holder jeg op at elske Dig. Ketelride brast i Graacl

•g sagde; Det har jeg vidst længe, at vi ikke

i
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maatte være sammen i Roe, jeg; kunde Stiske vi

havde taltes mindre ved om den Sag;: men ikke el-

sker jeg Dig mindre end Du mig, skiont jeg ikke

gior mange Ord derom. Det er intet uden min

Moders Anslag, thi liden Kierlighed bærer hun

til mig. Maa hun raade , saa have vi kun faa gla-

de Timer herefter. Men det skal dog være mig

det samme, maatte der kun goae Dig vel Hvis

min Fader ikke lægger sig derimellem, saa kom-

me vi aldrig sammen , men han har ondt ved at

giore, imod min Moder og mine Brodre
,
som

giore alt hvad de veed er mig imod. Men for al-

ting tag Dig det ikke for nær. Viglund favnede

og kyssede hende og tog Afsked , og det saaes ty-

delig nok paa dem begge hvor tungt Skilsmissen

faldt dem. Viglund sang:

Ingen uden Du skal vært

For mit Hierte dyrebar.

Ynglinger af mig skal lære

Hvilken Styrke Elskov har*

Kom, Du dejligste blandt Qvinder
*

Kom ihu vor Troskabs-Ed;

Hvad end Fiendens List paafindet

Mod vor dmme Rierlighed,
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KcteIride gik da ind til Thorgrim og sin Fa-

der. Denne sagde hende, at hun maatte raga

hiem med ham. Hun svarte, han havtie at befale;

men hun blev gierne hvor hun var* Det fik dog

nu saa at være, sagde Faderen* Alle bleve bedio-

vede »t hun skulde derfra, thi der var ingen som

jo holdt af hende* Faderen og Datteren rede nu

hiem til Fosse, og hvem der blev glad ved deres

Ankomst det var Skipperen. Thorhjorg befalede

hende at opvarte ham, men det vilde hun i ingen

Maade, og sagde det til sin Fader* Du skal, sag-

de han, ingen Opvartning giore ham, uden hvad

Du selv vil; og vær jevnlig inde hos mig baade

Nat og Dag* Det var hun vel fornoiet med, og

søaledes stod hen en god Stund
, saa Hangen ikke

fik Ledighed at tale med hende.

ir*

Nu anstillede« paa Fosse Lege ved Eysu-Soe.

Fossboerne vare Formænd for Legen. Den forste

Afren da de kom hiem fra Legen , spurgte Ketelri-

de om Familien fra hpjaldshoQl havde været der,

og da hun horte, det var saa, bad hun sin Fader

om hun maatte tage ud med at see paa Legen.

Han havde intet derimod, saa de toge den anden

Dgg med hinanden derud. Der, var megen Moer-
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skab* Tkorgrims Sonner komme seent og; ikkun

allene. De gik op paa Biergskrenten hvor Fruen-

timmerne sadde, og Ketclride teiste sig og bad

dem kierlig velkommen* De satte sig ned bos

hende, een paa hver sin Side, og til det Udvortes

viste hun sig lige venlig mod dem begge, men

Idelig saae hun til Vighind og sagde omsider: J eg
vil give Dig et Tilnavn, og kalde Dig herefter

Viglund den smukke, og denne Armring*) som

*) Det var almindelig Skik , at dan der faldt paa at

give en Anden Tilnavn i det Gode , alligevel gav

ham Foræring tillige , som kaldtes Navnfaste ; ven-

telig som en Slags Udsoning, da ellers disse me-

get ler fortørnede Mennesker kunde t;ge saadan

Navngivelse ilde op. — Ligesaa almindeligt var

det at velhavende Fædre forærede noget af Bety-

denhed til deres Born naar de fik de forste Tæn-

der , denne Foræring kaldtes Tandfa. Saaledes fik

Thore Borghjort af sin Fader den Orm der laac {

det med Guldbogstaver betegnede Glente- Æg;
hvilken Orm siden blev til saa stor cn Slange , at

den {forærede en fuldvoxen Stud hver Dag, v og

laae rundt omkring Thores Værelse. (Herv. og

Bos. Saga) — Hagen Jarl havde faaet i Tandf^t

Trallen Thormod Kark, som var i samme Alder
f t * f i » I | • i m # å" § - *

J

# '
» ^

i
.

• * S * *

med ham og siden blev hans Banemand. (01. Tryg-

ges. Saga).
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min Fader bar givet mig da jeg fik de forste Tæn-

der, vil jeg forære Dig i Navnfæste. Han tog

imod Ringen, satte den paa sin Arm , og gav hen-

de igien den Ring hans Fader havde faaet af Kong

Harald og forært ham. Meget talte de med hin-

anden den hele Dog og hendes Brodre syntes ilde

derom. Om Aftenen tog hver til sitHiem. Han-

gen bad nu Thorbjorg* han maatte ikke lade sin

Datter komme til saadanne Forsamlinger, og bære

sig saaledes ad som hun havde giort. Det lovede

hun og begierte af Manden , han skulde lade Ke-

telridc blive hiennne. Da han fdiede Konen i den-

ne Begiering blev Ketelride meget bediovet, men

Faderen sagde, han vilde blive hiemme hos hende,

og dermed var hun fornoiet. Legen blev imid-

lertid ved og vare Thorgrims Sonner paa det ene

Partie og de to Brodre fra Fosse paa det andet*

Engang slog Viglund Træboldten bort fra Jokulm

Denne blev arrig, tog Boldten og sarte den i Pan-

den paa Viglund , saa der blev Hul over begge

Oienbrynene. Troste sprang til, rev sin Skiorte

itu og bandt omkring Broderens Pande, Imidler-

id vare de fra Fosse gaaet niem. Da de to Bro-

dre kom ind i Stuen paa Ingjaldshool , sad Thor-

grim paa Tverbænken, og sagde; Velkommen 1 1*
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Sostre. — Hvad qvindagtigt kan Du sigte os for?

spurgte Troste.

Thorgr

.

Jo, jeg tænker det er en Qvinde,

som har Korsklæde for.

Vigi. Ikke er jeg Qvinde; men kanskee, jeg

er blevet bleg*

Thorgr. Hvi hevnede Du Dig da ikke ,
da

lian lemlæstede Dig?

Tt'oste. De vare begge borte, medens jeg

var ifærd med at binde om Broders Pande.

De talede ikke mere om den Sag.

12 *
i

Dagen efter droge de til Legen iglen, og

forend nogen forsaae sig, satte Viglund Holdten

i J8kuls Pande saa der blev et stort Saar. Jokul

vilde da slaae ham med Boldtetræet, men Viglund

underlob ham og styltede ham saa liaardt ned paa

den frosne Jord, at han laae besvimet, og maatte

siden bæres hiem af fire Karle, dog kom han sig
• #

Snart jgien.
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Efrer dette stod Legen paa Fossegåard.. Vore

to Brodre vilde nu derhen igien, og endskiont Fa-

deren raadede dem derfra, sigende, at han fryg-

tede, der blev en Ulykke af omsider, gik de alli-

gevel. Da de kom der
, var Legen begyndt og

alle Bænke besatte. Viglund gik til der Inderste

aj' Stuen hvor Holmkell sad paa Tverbagnkcn med
sin Datter. Hun bad dem velkommen. Viglund

reiste hende, satte sig i hendes Sted og hende paa

sit Skiod. Fader flyttede sig da, sat der blev

Plads, og nu sad Ketelride imellem ham og Vig-

lund. Faderen lod bringe et Skakspil, og de sad-

de og spillede til det blev Aften, Hangen og Thor-

hjorg syntes ilde om dette. Tidt havde Hangen

begiert Ketelride til Kone af Faderen, men kunde

aldrig faae hans Samtykke.

Om Aftenen, da Tliorgrimssonnerne vilde

hiem og var kommet uden for, stod Ketelride der

og bad dem ikke at gaae hiem nu, thi som hun
vidste laae hendes Brodre i Baghold for dem. Vig.

lund vilde ‘ikke forandre sit Forehavende for den

Sags skyld \ de gik altsaa
, hver bevæbnet med sit

Spyd* Da de kom omkring Plankeværket stode

der mod dem Jo'kul og Einar selv tolvte. Det er

godt, sagde da Jokul til Viglund , at vi treffe hin-
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anden. — Det kunde ikke hielpe ona jeg sagde

det var ilde, svarede denne. Angrebet skede.

De to Brodre forsvarte sig kiekt, og det varede ei

længe, saa havde Viglund nedlagt to Mænd og

Troste een. Da sagde Jokul
}
nu vil vi holde op

og skyde Skylden paa hine to. De skiltes da ad

og Jokul fortalte ved Hiemkomsren sin Fader., at

Viglund og Troste havde dræbt tre af hans Tjene-

stekarle, men, blev han ved, vi vilde ikke giore

dem noget foren d- vi havde talt med Dig. Holm>

kell blev meget vred, og da Jokul saae det, til-

skyndte han Hangen at begiere igien Ketclride.

Han giorde det, og ved Thorbjorgs og begge Bro-

drenes Overtalelser lod den fortørnede • Fader sig

forlede til at give ham Ja paa hende; men Ketelri -

de gav ikke sit Samtykke dertil. Hangen vilde nu

boesætte sig i Island , thi han saae nok, at han in-

gen Vei kom med at dræbe T/iorgrm Prude.

Efterretningen om K etelrides Forlovelse kom
,

til Ingjalds/iool og Viglund blev saare ilde tilmode

derved. Men da Holmkell spurgte Sandheden,

hvorledes det egentlig var tilgaaet med Kampen,

folte han, han havde foilobet sig med denne Jia-

Stige Forlovelse, •

f
•
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T/iorgrimssønnerne gik {(imidlertid dog igieii

til Legen paa Fosse. Viglund fik Ketelride i Tale

og sagde hende nogle haarde Ord om hendes fore-

staaende Givtermaal. Om Aftenen da de vilde hiem

igien , var Hangen samt Jokul og Einar og nogle

flere borte* Holmkcll sagde da til Viglund: Jeg

onskede I vilde ikke tage hiem i Aften, thi det er

neppe til det Gode, at mineSonner ere ude. Vig-

lund sagde, han vilde hiem* Da de kom uden fol-

den yderste Port stod Ketelride der og bad Viglund

at gaae hiem ad den anden Vei , end, den de vare

kommet. Ikke gior jeg stort for Dine Ord, svar*

te Viglund og sang

:

)

Jeg paa Dit Hiefte satte Lid

Og troede Dig saa vel;

Og aldrig tænkte jeg, Du blev

En anden Mand til Deel.

Ei hiuipe Pagt og Eder mig

Og tusend* Kysse ei,

Saa seent udforsk« Qvindesind >

Ved Pigen sveges jeg*

Det troer jeg ikke jeg har giort, sagde Ke+

telride , men jeg beder Dig, gaae ikke dennegang.

Visselig vil jeg, svasede han, og det skal være
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mig en Glæde, st Hangen og jeg kan fortoge hin-

anden, heller end jeg skal see paa han tager Dig

i Favn.

Saa lidet de Vunder jeg agter >

Som giores af Eg eller Od*

Forgieves, min Pige, Du tragter

At give mig Sikkerheds Raad.

At see Dig i anden Mands Arme*

O dette, Du yndige Moe,

Er stdrre, er feicreie Harme,

Langt heller jeg onsker at doe.

#

De to Broare droge nu deres Vei, og da de

kom til det samme Plankeværk, hvor de forrige

Gang modtes, fandt de igienFossboerne selv tolv-

te. Tlurgrimssoimernc komme op paa Hoet soin

stod i Gaarden, forend hine bleve det vaer; men

nu sprang de ogsaa til og der begyndte den haar-

' deste Kamp. De Angribende saae imidlertid at

de vilde vanskelig vinde Seier, saalænge de Andre

Stode paa Hoet, Da raabte Jokul til Viglund; U-

anstændigt er det for Dig om Du længere und-

stikker Dig; vi holde Dig allesammen ikke for en

dygtig Karl, dersom Du ikke kommer ned fra

Hoct og fægter som det anstaatr en brav Mand,-*
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Ved denne Opæggclse sprang Viglund ned fra Hoet

og Troste med ham. Kampen blev hvas og rask.

Hangens Folk faldt efterhaanden
, saa han og de to

Holmkelssomier stode ene tilbage. Ogsaa Viglunds

og Trostes to Følgesvende vare faldne, og de selv

begge saarede. Da sagde Jokul: Nu vil vi kæm-

pe stoltelig: Du Einar skal fægte mod Troste
,
og

Hangen med Viglund
,
og jeg vil holde mig stil-

Je. Troste var baade snar og modig, og han og

Ifnar kæmpedes indtil de faldt begge. Da be-

gyndte Viglund og Hangen deres Kamp. Viglund

var modig, mén kun lidet saar. Haard og lang

var Kampen , thi Hangen var dan bedste Stridsmand,

•g Viglund baade stærk, og behændig til at bruge

sine Vaaben. Enden var dog at Hangen faldt dod

til Jorden, men Viglund havde faaet endeel Saar

og var meget udtrættet. Da sprang Jokul op usaa-

ret og udhviilt
,
og angreb Viglund. De kæmpe-

des, og en rum Tid var det uafgjort hvo nf dem
der vilde gaae af med Seieren. Viglund mærkede

nu , at han for Saar og Modighed ei vilde længe

udholde Kampen , han kastede da Skiold og Sværd

iveiret og greb , da han fegtede lige godt med
begge Hænder, Sværdet i venstre og Skioldet i

h6‘ire Haand
, og da Jokul ikke tog sig i vare for

dette, hug han Armen af ham i Albueledet. D»
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tog Jokul Flugten, men Viglund saae sig ikke

istand til at forfolge ham ; thi greb han et Spyd

op fra Jorden, hvor der laae mange omkring, og

skiod efter ham. Spydet kom i Ryggen paa Jo-

kul imellem Axelbladene, og ud igiennem Brystet,

saa lian styrtede dod til Jorden. Imidlertid havde

Viglund mistet saa meget Blod , ot han besvimede

og laae længe som dod. Dette saae de to Mænd

der vare allene tilovers af Fossboernes Parti, og

rede nu hiem til Fosse. Da de kom ind i Stuen,

sad Hobnkcll pna Tvei bænken imellem sin Kone og

Datter, Hine fortalte nu hvad skeet var, at Jo-

kul } Hangen og Einar vare dode, tilligemed flere

Andre; ogsaa at begge Thorgrimssonnerne vare

foldne. Da Ketelride horte dette, faldt hun i Be-

svimelse, og da hun kom til sig selv igien
, sag-

de hendes Moder Thorhjorg:

Nu lader Du see Din Løsagtighed, og hvor

meget Du har elsket Viglund# Det er godt at der

bu er en Eude derpaa*

Hohnkell, Hvorfor skal om Ketelride tro es

det værste? Hun holdt saa meget af sineBiodre,

at det var rimeligt, hun blev ilde tilmode, da hua

horte deres DM.
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Thorhjorg, Maaskee det er saa, men jeg

troer det er anderledes; og kort at fortælle, her

bor strax samles Folk , for at hevne det paa det

strengeste* Ingjaldshool maa angribes og Thor*

grim Prude indebrændes*

Holmkell* Mon det var vel betænkt? Jeg

synes han er uskyldig; og Thorgrimssonnertie seer

jeg ikke kunde miste meer end Livet*

Det blev som Manden vilde det, og ingen Hevn

udovet paa Thorgrim Prude*

Viglund og Troste laae paa Kampepladsen

,

men da den forste havde ligget en Stund , kom

han saa vidt til sig selv, at han reiste sig* Hail

gik da did hvor hans Brodér laae, og fandt, at

der endnu var Liv i ham. Nu forbandt han sin©

Safir, thi han trostede sig ikke til at bære Brode-

ren hiem. For han endnu var færdig horer han

at der kiores paa Isen. Det var hans Fader med

en Slæde, som de lagde Trtiste paa, men Piglund

kunde holde sig paa Hesten og red saaledes hiem.

Saasnart de kom til Ingjaldshool skaffede Faderen

dem ned i enKidder, der var under hans Seng,
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lavor Moderen Olove alt var, modtog dem og for-

bandt deres Vunder* Hun fik dem lykkelig læg-

te, skiont det varede et heelt Aar* Ingen vidste

at de vare der.

Holmkdl lod jorde sine Sonner og de Mænd

der faldt med dem. Det Sted hvor de begroves
*

kaldes endnu Hoibakkcti. Alle troede oX.T/iorgrms

Sonner vare dode, og Holmhil og Thorgrm Prtide

kom jevnlig til hinanden , uden at deres Venskab

havde lidt noget Skaar ved denne Begivenhed, de

havde ogsaa aftalt mellem sig ikke heller at bringe

denne Sag for Retten* Men Thorbjorg
, da hun

fik at vide denne Aftale, sendte hemmelig Bud til

sin Fader Einar at han skulde kræve Drabsboder

for sine Dattersønner og forfolge Thorgrims S6'n-

ner forDrabGt, hvis de endnu varilive. Endskiont

Einar var meget gammel, saa tog han dog ved

denne Sag, og anlagde mod begge Thorgrims

Sb’nner Sag for Drab paa Thomas Ting med Paa*

Stand af Landflygtigheds Dom : det begyndte og

nu at rygtes der i Egnen at de levede*

Huagens Skibsfolk seilede om Foraaret til

Norrig , kom til Ketil paa Rommerige og fortalte

liaru hvorledes var tilgaaet. Liden Lykke syntes
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lian Hangen havde havt i at udfore Hevnen mod

Thorgrim Prude. Dengang vare just lians Sonner

Sigurd Spage og Gunlaug Stolte nylig kommet hiem

fra et Kapertog. De vare særdeles kiække Mænd,

og hver af dem havde giort et Lovte; Gunlaug : at

han aldrig vilde betale Godt med Ondt, og Sigurd,

at han aldrig vilde nægte nogen en Skibsreise med

sig, naar sammes Liv dérved kunde reddes. Ke-

til fortalte dem nu Haagens Dod , og bad dem dra-

ge til Island og hevne den Skam han havde lidt af

Thorgrim Prude. De vilde nodig til det, allige-

vel da Faderen bad dem meget
,
paatoge de sig

det, og saasnart de fik god Vind, seilede de af-

sted. Men da de kom ud i det aabne Hav fik de

Storm og Uveir og dreve om i Soen indtil Vinte-

rens Begyndelse. I en stærk Taage naaede de en-

delig til Snefjellsnas, men lede Skibbrud , saa kun

lidet af Ladningen blev bierget; dog omkom in-

gen Mennesker. Thorgrim spurgte dette og tilli-

ge hvo de vare, red ud til dem og indbod Gun-

laug med alt hans Folk at tage hiem til ham. Beg-

ge Brb’dre modtoge Tilbudet. Sigurd syntes saare

godt om Helge ,
dog talte ban ; kun sielden med

hende. Thorgrims Sonner bleve de aldrig vaer

fed.
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Eengang var det ot Sigurd sagde til sin Bro-

dér; Skal vi ikke til at udfore Hevnen paa Thorgrim

Trudel god Ledighed dertil mangle vi jo ikke.

Gunlaug svarte; Det er bedst ikke at tale om der.

Jeg lonnede da Godt med Ondt, hvis jeg dræbte

den Mand ,
som tog mig, da jeg var skibbruden,

til sig, og beviste mig alt muligt Godt. Skulde

een af Delene være, vilde jeg heller forsvare ham,

end giore ham Ondt. De talcde intet videre der-

om, og Sigurd nævnte det ikke mere. Vinteren

gik og de to Ret iIssoutier lode sætte deres Skib

istand igien og belavede sig til Bortreisen.

Der ymtedes vel om ,
at Sigurd og Helge el-

skede hinanden, men der blev dog intet bekiendr

derom.

14 -

Thorgrim Prudes Fader, Erik Jarl var dod i

en hoi Alder. Sigurd ,
den ældste Son arvede

ham, men fik ei Jarls Embede, da Kong Harald

bar Nag til alle Thorgrims Paai orende, for Ketils

sin Vens skyld. Den anden Son Helge havde giv-

tet sig i Norrig, men hans Kone var dod, efterla-

dende hans Datter, Ragnhild ,
som var meget smuk

©g elskedes hoiligen af Faderen. Helge gad, etter



C 50 )

sin Faders Dod, ikke længere ræret i Norrig , thi

drog lian til Island og landede i Osterfjords Fjer-

dingen. Han var blandt.de senere Nybyggere,

og kiobte da Land i Gstevig , af dem som havde

indtaget det. Der boede han til sin Dod.

Imidlertid vore nu Thorgrims Sonrier ganske

kommet sig af deres S aar, og spurgte da Faderen,

hvad han vilde raade dem at tage sig til. Mit

Raad er, svarte han, I forfoie Eder til Guulaugs

og Sigurds Skib og forlange at tages med til Nor-

rig, sigende tillige, som sandt er, at det er for

at redde Eders Liv. Sigurd holder vist sit Lovte

og tager Eder ind, og Gunlaug er saa brav en

Mand at I kan vente Eder alt Godt af ham; hvil-

ket I ogsaa vil behove naar I ere i Norrig, hvor

I komme til at undgieldehvad jeg har giort. Det-

te blev da aftalt.

f

Ketelride havde under denne Tid atter havt

en Frier, Thorlev Steenulvsen fra Hratmsdal , en

hoi og rask ung Mand. Men endskiont hendes

Moder var meget for dette Parti, og lagde Vind

paa at fane det drevet igiennem
,
endog mod sin

Mands Villie ,
saa blev dog intet af det. Meget

bedruvet var Ketelride i al denne Tid ,
fik kun

* %
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liden Sovn om Natten ,
men fad fom ofteft oppe

og fyede i lit Kaminer*
; .

Da Ketilsfonnerne vare feilklare, droge Thor-

grimt Sonner hiemme fra, for at begive sig til

Skibet. Det var endnu Nat. De kom til Fojfe

og gik ind i Stuen, livor Ketelride fad ved sit Ar-

beide, og hendes Pige fov. Glad tog hun imod

dem, sigende: det er en lang Stund, siden vi

saaes , men nu glades jeg Ved at see eder i Live.

De satte sig nu lios hende, og Viglund giorde

hende bekiendt med deres Forehavende. Hun

havde intet derimod, og sagde: jeg skal vare

velfornoiet, naar det maa gaae dig vel, i livad der

bliver af mig. Viglund bad hende, ikke at givte

sig medens han var borte. Det raader min Fader

for, svarte hun, thi ham gior jeg ikke imod
;
jeg

har ingen Villie i den Sag, men kanskee jeg er

ikke gladere end Du, om jeg skal toge nogen An-

den; endog vil det skee omsider. Viglund bad

hende nu at klippe hans Haar, og da hun havde

giort det, sagde han; her gior jeg det Lovte, at

ingen Anden skal klippe mit Haar eller toe mit

Hoved, saolænge Du lever !
Nu gik de ud, Vig-

lund omfavnede hende og tog Affkeed derude i

d 3
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Ganrden. Hun græd bitterlig og. han ikke mindre,

thi det var dem saa haardt at skilles ad, men det

maatte nu dog være. Hun gik da ind i Stuen

igjen, og de to Brodre gik deres Vei. Da sang

Vighind •

%

Deiligste, min Afskedssang

Lad den være dig i Minde.

Du ved den saa mangen gang

Vil i Sorgen Lise finde,

Hvergang Du er Vidne til,

At to Elskende sig fryde,

Du den ranke Yngling vil

Kierligheds Erindring yde.

9

Og da de vare kommet et lidet Stykke pat

Veien sang han atter

:

Der stode vi. Den Yndige

Saa kierligt mig omfavnede,

Mens Taare efter Taare

Paa Kinden randt saa saare.

Til Jorden rinder Taare ned —
O stor er hendes Kierlighed

!

De blanke Oien væde

Saa tidt det hvide Klæde.
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Gamle Holmkell havde rigtig nok fornyet

Brodrenes Besog hos Ketelride , men han lod sig

ikke mærke med der, og gik ind til hende. Da

han saae hende saa forgrædt spurgte han om Aar-

sagen til hendes Graad. Jeg tænker paa mine Brø-

dres Dod, svarte hun,

Hohnk. Onskede Du de bleve hævnede?

Ketelr. Det vilde vise sig, hvis jeg var

Mandfolk.
Jl

\

1 ) . v
Holmk . Da kan Du troe, at jeg blot for Din

Skyld har ladet være at lægge an imod de to Brø-

dre; thi jeg troede, Du onskede ei deres Dod.

Ketelr

.

Saa lidet vilde jeg forlange deres

Dod, at havde det gaaet efter min Villie, skulde

ingen af dem været domt til Landflygtighed; og

jeg vilde give dem Penge til at giore deres Reise

behageligere, havde jeg Raad dertil.

— •

Holmkell tog sin Hest og reed efter de to Bro-

} dre. Da de bleve ham vaer, sagde Troste : der

Lommer Holmkell ridendes » nu var der Leiiighed

9
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for Dig at faae Ketelride ; skiont det ikke var vel

giort, nt slaae ham ihiel og bortfore hende* Vig*

lund svarer : om jeg endskiont vidste, jeg skulde

aldrig mere see Ketclride
,

saa vilde jeg dog ikke

lbre Holmkell. Lidet skulde jeg da ihukomme alt

det Gode han har beviist mig, og den Sorg jeg

har paafort ham, og han kunde hævne. Ketelride

har og tilvisse Aarsng nok til Bed r6*velse, at ikke

ogsaa hendes Fader skulde dræbes, der mener det

i alle Maadcr saa godt med hende* Nei, lad os

heller ride af Veien for ham, thi derved bevises

ham en Ære De giorde saa, og Holmkell

reed forbi dem et Stykke op ad Veien, vendte sig

da og reed samme Vei tilbage ad Fosse til* Vore

Det var mod Fædrenes Begreb om Ære, at ride

af Veien eller endog kun fastere, naar man saae

nogen , man kunde tiltroe fiendtlig Hu, ride efter

sig; det ansaaes for Tegn paa Feighed. Det var

altsaa en stor Selvfornægtelse, at disse rede af Veien

for Holmkell, og stor Ære for ham, da, ifald

det spurgtes, man maatte tænke, hvilken drabelig

Mand mon ikke være den, da saadinne dierve Kæm-

per ei tor oppebie, hans Komme, men ride af Veien

for ham. Slig hoimødig Opofrelse af egen Ære,

fer at fremme en Andens, findes neppe Mage til i

vore Sager. At Elskov var i Spillet med, gidr

filers Tingen rimelig.

i
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to Reisende begave sig nu igien op paa Veien, der

saae de en Pung med Penge i, og poa den laae en

Guld - Armring og enKiep, hvori med Runer vare

indsnittet alle de Ord, der vare faldne mellem Kc>

telride og hendes Fader, og tillige at hun sendte

Viglund denne Foræring. Viglund tog den til sig

•g de rede videre,

15 -

De kom nu til Gunnlaugs og Sigurds Skib,

som var i Begreb at afseile, da Vinden blæste fra

Land. Viglund prajer dem ,
og sporger om de vil

tage ham og hans Staldbroder med til Norrig,

Man spurgte om deres Navn, og de sagde de hedda

Torrand og Vanraad *) Gunlaug spurgte videre

om deres Reise havde nogen vigtig Anledning?

de svarte ,
at det gialdt deres Liv, hvis de ei kom

bort. Da bad han dem komme ombord.

Nu hidsedes Seil og de lob ud i Soen. Efter

lang Seilads sporger Gunlaug engang den boie

Mand om nærmere Besked om hans Navn og Fa-

milie. Denne svarer: jeg har kaldet mig Van.

Torrtad kan bemærke den, der vanskelig veed

at finde Raad , og Vanraad, dtr intet godt Rwd

veed for sig.
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mad fordi jeg seer ikke Rand for mig* Mit rette

Navn er Viglund og min Broders Trost c og ere vi

Sonner af 7horgrim Prude. Da tang Gunlnng og

sagde siden til sin Broder: Hvad er nu at g'iore,

Broder Sigurd? Jeg synes vi ere kommet i stor

Vanskelighed; thi jeg veed vist ot vor Fader lader

dein aflive, naar de komme til Norrig. Sigurd

svarte : Ikke spurgte Du mig ad, da Du tog dem

ind i Skibet. Jeg kiendre dem strnx, og især

Viglund j for lian ligner sin Soster Helge. Jeg

skulde troe, Fader kan ikke giore ved dem mere,

.end Du finder for godt, og saaledes kan du bevise

Dig erkiendtlig for det meget Gode Thorgrim hor

beviist mod Dig og mig. Det var vel talt, siger

Guniaug}
og saa skal være.

Vinden var dem gunstig, de kom til Norrig,

og begave sig til Romsdalen, hvor de ikke fandt

Faderen hiemme. Da han kom sadde hans Søn-

ner i Stuen, og T/iorgrims Stfnner imellem dem,

og deres hele Følgeskab var 24 i Tallet, Ikke

liilsede de deres Fader, som satte sig i sit Sæde,

saae sig om, og kiendte nu sine, men ikke Thor-

grim s. Sonner* Ketil spurgte hine, h vi de ikke

havde hilst paa ham, og hvo de Fremmede vare ?
I

Gunlaug svarte ; Den ene hedder Viglund og den



C 57 )

anden Troste.
De vnre Sodher af Tkorgrim Tru-

de. Da raabte Ketri: stander op mine. Mænd og
/

griber og hænger dem l Og gid saa sandt deres

Fader var her med , saa skulde de alle tre folges

ad. Nu tog Gunlaug til Orde og sagde: Hvilken

Forskiel imellem dig og Thorgrim. Han tog mod

mig og min Broder og alle vore Folk, da vi havde

lidt Skibbrud, havde os hos sig al Vinteren over

og havde vort Liv i sine Hænder. Og Du vil

dræbe hans Sonner, som have ikke giort dig d<?t

allerringeste. Da skal vi Staldbrodre flye Eder

nok at bestille forend Thorgrimss onnerne gribes;

thi vi skal staae alle for een Mand. Ketel sagde :

det var saare ilde om han skulde gage i Kamp mod

sine egne Sonner, og hans Vrede begyndte alt

meget at sagtnes. Da sagde Sigurd
: Jeg vil fore-

slaae at hele Sagen maa vold gives under Broder

' Gunlaug; thi hans Retsindighed er bekiendt af

flere Prover. Ketel sagde: det fik nu saa at være,

heller end at de skulde yppe en unaturlig Kamp.

Dette var altsaa vedtaget; da sagde Gunlaug: saa

afgior jeg Sagen paa denne Maade: Tkorgrim

Prude beholder Olbve upaaanket, men har forbrudt

den Arv, som tilkom hende efter hendes Fader'

Thorer Jarl , hvilken Arv skal tilfalde min Fader

Vor Fader skal givte sin Datter Ingeborg med Tro-
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ste Thorgrimsen
,
og Sigurd skal faae Helge Tkor -

grimsdatter til Kone, Alle Tilstedeværende syn-

ses dette meget godt og forstandig betænkt; og

nu det ikke kunde være anderledes syntes Kitel

ogsaa godt om det.

Vinteren over sadde de nu der i god Behag,

og Troste havde Bryllup med Ingeborg, Om
Sommeren droge disse Fostbrodre *) allesammen

ud paa Kapertog og indlagde sig Ære ved deres

Tapperhed. Dog udmærkede Viglund sig frem

for dem alle. De vedbleve i tre Aar saaledes at

ligge ude paa Kaperi, og Viglund var nu ogsaa

noget gladere end ellers, dog gik Ketclride hana

aldrig af Hu eller Tanke.

1 6*

Imidlertid havde Tkorlev Steenulvscn alt imel-

lem fornyet sit Frieri til Ketelride,
men hun vilde

aldrig indlade sig derpaa. Een Dag tog hendes

*) Festbrddrc kaldtes de, som havde ved visse Cere-

monier hoitidelig forpligtet sig at forsvare hinan-

den, og at hævne hverandres Dod, som om de

kunde vare kiSdelige Brødre. Ceremonierne ved

siftdan Forening findes paa adskillige Steder, blant

andre i G is le Suurscns Historie, 6 Kapitel.
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Fader Holmkell til Ingialdshool og sad og talede den

hele Dag med Thorgrim , men ingen fik at vide

hvad de talte om. Kort Tid derefter sendte Thor

•

grim tre Mand ud i et Ærende, som heller ingen

fik at vide, hvad var. De Udsendte bleve borte i

3 Uger for de kom hiem.

Derefter skede det, at etFolge af 30 Personer

kom ridende til Fosse, Holmkell spurgte Forman-

den om hans Navn og fik til Svar; han hed Thord

og havde hiemme i Osterfiorden , samt at hans

Ærinde var, at begiere Ketelride til Kone. Holm-

kell spurgte sin Datter ad, hvad hun syntes derom.

Hun var aldeles ikke for det, sigende: Manden

var saa gammel, og dertil havde hun aldeles ingen

Lyst til at givtes, Moderen Thorliorg raadte me-

get til dette Parti, og Enden blev, at Holmkell for-

lovede Datteren imod hendes Villie, Ketelride drog

da med Thord
y

thi Brylluppet skulde staae i Oster-

forden. De ankom da i Gotewig, og Ketelride tog

imod Huusholdningens Bestyrelse, men aldrig saae

nogen hende glad. Der blev ikke holdt Bryllup.

Hun og Thord laae i en stor Seng med Gardin

for, og saaledes stod nu en rum Tid, Thorlev

Stcctiulvsen syntes meget ilde om at Ketelride var

givt, men saae ikke at der kunde gi6*res noget
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ved, da hun var kommet saa langt bort. T/iord

giordc nit hvad han kunde udfinde til Ketelrides

Fornoielse, men det var altsammen intet for hende

for den Kierlighed hun havde til Viglund ; thi hun

nærede en brændende Elskovs Ild for ham i sin

Barm.

17-

Samme Aar da Ketelride saaledes var givt,

kom Viglund og de andre Fostbrodre fra deres

Fribyttertog og fandt god Modtagelse hos Ketel.

En Dag, da der blev spurgt, hvo der vilde have Ho*

vedet toet, sagde Viglund : ingen Hovedtvæt vil jeg

have og ingen haver jeg havt, siden jeg og Ketel-

ride fkiltes ad.

Hun klippede mit Haar saa net;

Thi har al anden Hovedtvæt

Jeg helligen forlovet.

Indtil mit Livs den sidste Stund,

Ei nogen Anden, ene hun

Skal være ved mit Hoved.
•

- f I

Saaledes sang han, og lod sig ikke vaske.

Vinteren over sadde de rolig hjemme, men

imod Sommeren belavede de sig til at drage til Is*
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land allesammen, dog hvert Parti paa sit.Skib* De.

seilede saasnart de fik god Vind men skiltes ad ud e

i Havet* Ketels SoiVner komme velbeholdne til Is-

land i Hvidaae og toge til ltigjaldshool hvor de

fortalte Thorgrim om den fiadfæstede Forligelse

og at han kunde vente sine Sonner hjem i Aar,

hvilket var ham til liden Glæde*

Viglund kom saavidt at de fra Skibet kunde

see Snefjelds Jokulen , da sang han

:

& •

Saa hdit og bradt der Fjeddet staaer

Hvor hun , den Elskte er,

Didhen jeg mine Ojne slaaer

Med længselfuld Begjer.

Den Skrente kjender jeg igjen,

Den hende er saa nær,

O did mit Hjerte flyver hen

Med længselfald Begjer.

Fremdeles sang han:

Af Sneen er den Mark saa hvid,

Og Solens Gang er der saa sid.

End længes jeg saa saare did,

Den Fjeldetop er mig saa kjer,

Fordi min Pige findes der,

Som smukkest blant de Smukke er.
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Men nu begyndte det at blæse op fra Landet,

soa de dreves Jangt ud i Havet igjen. Saa satte

Vinden sig i Vester, og det blev til en Storm,' der

drev dem idelig oster paa. En Dag sad Viglund

paa Dækket, medens det stormede grueligcn, da

sang ban:

Ketelride bad sin Elsker være

Uforsagt paa farligt Soemandsteg

,

Om endog med bistre Bolgehære

Havet op omkring lians Forstavn slog.

Disse Ord, min Trøste, bor vi nu.

Mindes vel , mens vi med Stormen stride.

Lad os være kjekke, jeg og Du;

Thi det onskede min Ketdride.

Nu gaaer det vidt, sagde Troste

,

at du baa-

de begynder og ender Sangen med hendes Navn

Synes Du det er saa meget? svarede Viglund

I fem Maaneder svævede de om paa Soen, for de

omsider naaede Landet med Nod ogneppe, i Oster-

fjorden ved Gstevig. Nu sagde Viglund: da Lyk-

ken er os saa meget imod, troer jeg det mådeligt,

at vi her give os et andet Navn. Kald du dig

Ravn, jeg vil hedde Om. Trtiste havde intet

derimod.
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Eieren af GStevig kom til Skibet, og de to

Biodre toge hd’flig imod ham og tilbode ham For-

kjobet i deres Lodning. Han svarer, jeg har en

ung Kone; hun skal komme i Morgen, ogudsoge

sig hvad hun har Lyst til. Han reed bort, og den

anden Dag kern Konen. Hun kjendte strax Vig-

lund ,
men lod sig ikke mærke med det. Han blev

forunderlig tilmode, da han saae hende, thi han

syntes hun lignede Ketelride meget, uagtet han

ikke kunde finde det rimeligt at hun skulde være

der. Hun tog nu af Vårene hvad hun vilde og

drog hjem. Manden havde indbuden dem der

raadte for Skibet til sit Huus , og da de nu kom

gik han dem imode og igjentog Indbydelsen med

udmærket Hoflighed.

Den Gamle gled ud med Foden, som han gik;

thi han var svag af Alderdom ; da sagde Konen

sagte: det er ilde at have en gammel Mand. Han

horte det, og svarte: der var glat, lille Kone. Med

en Æresbevisning bleve nu de Fremmede indfb’rte

i Stuen. Viglund lod sig forstaae med
, at han

troede Konen kjendte ham ikke; men hun sang:

Smukke Viglund vel jeg kjender.

Hen til mig tilbagevender.

f
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Men det som et Under er

Han og Troste fandt mig her*
4

Dog hvad vil nu Haabet sige?

Givt er nu den ranke Pige

Med en Oldiang; ældre Mawd

' Ei i Verden findes kan*

#

Nu var det Vivlund end mc-re rimeligt at dette

var Ketelride

„

De bleve der Vinteren over, men

Viglund var stedse uglad , Værten derimod altid

munter og lystig, og de bleve beværtede af ham

med storste Artighed. Det vil siges at Ketelride

idelig gik med et Klæde for Ansigtet ak Vivlund

ikke skulde kjende hende, og at engang hun var

ude og meget varm, hun da havde lost Klædet fra,

og Vighind var kommet til i det samme og havde

fuldkommen tydelig seet hendes Ansigt. Dette

slog ham saaiedes at han blev $aa rod som et Blod

thi nu saae han grangivelig det var hende. Han

gik ind i Stuen og satte sig* Troste saae hans for-

andrede Ansigt og spurgte hvad Syn han havde

seet, der saaiedes havde virket paa hain. Viglund

sang

:

Det kan jeg med Sandhed sige:

Ei jeg saae til anden Pige;

•W
'M
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Og min Sjel var aldrig glad.

Siden vi to skiltes ad.

Men han voldte mig stor Qvide.

Thi skal han vist Doden lide,

Han som til mit Hjertes Harme

Favnes at den Smukkes Arme.

Fra den Tid af havde Ketelride aldrig noget

for Ansigtet, thi nu var hun overbeviist om at

Viglund
i
kjendte hende. Da Viglund sang sidst-

anforte Strophe, sagde Troste til ham; det var den

storste Ugjerning, om Du forgreb dig paa denne

Mand der beviser os saa meget Godt* Det maatte

forspilde al vor Lykke for Fremtiden, dræbte Du

ham , som er uskyldig i alle Maader* Lad den

Tanke fare* Og nu sang Troste endnu

;

Med Din Elskede Du kan

Aldrig Held Dig love,

Hvis Du mod en Hædersmand

Niddingsværk tor vove*

Skjendig Gjernings F6*lge ti

Lykkelig kan være.

Broder, kun paa Dydens Voi

Findes Held og

e
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Den Dag gik, og da Alle vare i Seng om Nat-

ten, stod Viglund op og gik til Sengen, hvor Man-

den og Konen laae. Lys brændte oppe i Stuen,

saa man kunde godt see alt hvad der var. Viglund

tog Gardinet til Side og saae Ketelride laae ved

Væggen, og den Gamle foran, med Hovedet ud

over Sengestokken, i bedste Stilling til Halshug-

gelse. Viglund vilde da blotte Sværdet, men Tro-

ste traad til ham i det samme og sagde: Vaer Dig,

at Du ikke gjor Niddingsværk, og dræber soven-

de Mand. Lad dog ingen mærke paa Dig, at

Kjerlighed til den Kone har såaledes betaget Dig,

men bær Dig ad som en Mand. Han lagde end

nu til:

O kom ihu du skader

Din Elskte ved Dit Komme her,

Hvis Du ei efterlader

Alt hvad mod Ærens Love er.

Det ingen Anden mærke,

Hvortil jeg ene Vidne var.

At Elskovsbnand det stærke

Dit Hierte saa indhildet har.

Viglund blev nu roligere. Han undredes hdi-

ligen over det store Rum der var mellem dem i Sen-
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for lian tog bort, fagt hende, at han nu vilde have

fiiyllupshoitiden.

Da alle Gj esterne vare komne til Sæde, reiste

sig Huusvserten og sagde: Skipper Orn, Du og

Din Broder have nu været her denne Vinter over,

og veed jeg at Du hedder Viglund og Din Broder

Troste, Thorgrimt Sonner, Jeg vidste hvor hoi-

lig Du elskede Kct elride , og har sat Dig paa man-

ge Prdver, og vel har Dm bestaaet i dem alle, og

intet uforstandigt har Du ladet see; dog vidste jeg

mig ogsaa altid sikker desuden. Og nu vil jeg

heller ikke længere dolge Dig mit Navn, Jeg

hedder Helge og er, ligesom Din Fader, Son af

Erik Jarl. Jeg begjertc Kctelride til Kone for at

gjemme hende tii Dig, og er hun nu, som da Du
forlod hende. Kctelride har fort sig anstændig op

ved dette, endog hun slet ikke veed Sagens Sam-

menhæng; Vi have ikke sogt Seng sammen, da

der altid har været Skillerum i Sengen imellem os,

kun at eet Teppe var spredt over begge Leiesteder,

og jeg tænker Du finder denne Foranstaltning ikke

saa ilde. Det er for Resten altsammen et oplagt

Raad imellem den brave Holmkell og Din Fader,

og bar Holmkell overalt viist sig hæderværdig i

hvert det der har været Eder imellem.
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Viglund gik nu til Holmkell og lagde sit Ho-

ved i lians Skjod *), men denne sagde; det staaer

bedst paa din Hals , og visselig skal vi være for-

ligte, thi saa vil dog Ketelride nok det skal være.

Derefter begjerte da Viglund formelig Ketelride til

Kone, som naturligviis ingen Vanskelighed fandt.

Holmkell trolovede sin Datter med Viglund og

T/iorgrm Prude sin med Sigurd Spage , ligesom

Helge sin (Ragnhild) med Gunlaug Stolte

.

Alle tre

Par holdt Bryllup der i Gotevig
, og Gjesterne be-

vsertedes med alt det der i de Tider holdtes fordet

bedste, saa dette Gilde var baade kostbart og skjont*

Viglund og Ketelride vare nu saare vel fornoiede,

som lettelig begribes* De boede paa Fosse efter

Holmkells Dod ,
ligesom JTrosre efter sin Faders,

paa Indgjaldshool. Sigurd Spage og Gunlaug Stolte

derimod bosatte sig i Norrig. Alle disse Huse

levede i kierlig Forstaaelse med hverandre og vare

i Anseelse*
, ^

Det var de Tiders sjeldne men ror«nde Seremonie,

der saa talende udtrykte, at den der saaledes ydmy-

gede sig for den anden tilstod denne Rettighed over

^ sit Liv, som ved en af ham udovet Gjerning var

forbrudt ifolge de da gjeldendc Blodhevns Love. Da
Nodværge ved Blodhevnen ikke toges i Betragtning,

saa havde Holmkell sine Sonncrs Dod at hevne paa

Thorgrimssonnerne. Seremomen kaldtes ellers : at

bringe Een sit Hoved . som kan sees af-Eigils Soga*
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